
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง

อําเภอ แกงคอย   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,811,140 บาท

งบบุคลากร รวม 8,760,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,781,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนของ นายก อบต. จํานวน 12 เดือน/
รองนายก อบต. จํานวน 12 เดือน         

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของ นายก 
อบต. จํานวน 12 เดือน/รองนายก อบต. จํานวน 12
 เดือน         
     

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของ นายก อบต. 
จํานวน 12 เดือน/รองนายก อบต. จํานวน 12 เดือน         
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของ
เลขานุการ นายก อบต. จํานวน 12 เดือน/
ที่ปรึกษา นายก อบต. จํานวน 12 เดือน        
 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,977,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภา อบต. 
จํานวน 12 เดือน รองประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือน และ
สมาชิกสภา อบต. จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของ เลขานุการสภา 
อบต.จํานวน 12 เดือน         

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,979,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,944,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 11 คน จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 11,280 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ 
ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน 
ใหแก นักบริหารงาน อบต. และหัวหนาสํานักปลัด 
จํานวน 12 เดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 227,340 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 คน 
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,403,840 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 8 คน จํานวน 12 เดือน และพนักงานจางทั่วไป 
จํานวน 10 คน จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 140,460 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ 
ใหแก พนักงานจาง จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,985,180 บาท
ค่าตอบแทน รวม 755,680 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 441,480 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 441,480 บาท   
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑที่กําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ ใหแก พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
และพนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 259,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ผูมีสิทธิไดรับ
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ผูมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 1,372,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คาจางเหมา
กําจัดปลวก คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้า เดินสายติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟ้า วางทอประปา เก็บ-ขนขยะ ถายเอกสาร จางเหมารักษา
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ จางเหมาสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาโฆษณาเผยแพร,
คาเชาทรัพยสิน, คาเชาเครื่องสูบน้ํา, คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา, คาจัดทําวารสารสิ่งพิมพ, คาเบี้ยประกัน, คาจาง
เหมาบริการแรงงาน, คาจางเหมาบริการอยูเวรยาม, คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน 
2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน  10,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการตออายุการใชงานพื้นที่เว็บไซด
พรอมโปรแกรมจัดการเว็บไซดและโดเมนเนม 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 7,000 บาท

1. คารับรอง  จํานวน 3,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งบริการและ
คาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดู
งาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล
2. คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน 4,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายสําหรับการประชุม
สภาทองถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ ทั้งนี้ ใหรวมถึง
ผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวม
ประชุม 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน ป้าย แผนพับ 
และอื่น ๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขอ 3 หนา 85
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก 
 คาพาหนะ รวมถึงคาเชา
ยานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ 
คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ 
จายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น เชน คาจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ ๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร 
คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 
- เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดอีกทั้งใหความรวมมือและการสนับสนุน
คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามที่กฎหมายกําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท 0890.4/ว 1932 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขอ 8 หนา 86
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คาซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
พวงมาลา และอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดงานพิธีทางศาสนา/
รัฐพิธี  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขอ 9 หนา 86

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการ
ของของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ฯลฯ 

โครงการจัดอบรมใหความรูโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สํานักงาน อบต.

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดอบรมใหความรูโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงาน อบต. โดยจัดใหมี
การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขอ 18 หนา 88
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โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษา
ดูงานของผูบริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง ผูนําชุมชน ผูสังเกตการณ และผูที่ไดรับคัดเลือก
เขาอบรม เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขอ 7 หนา 86

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน 
(วัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ) เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
โทรศัพท ฯลฯ ที่องคการบริหารสวนตําบลดูแล และใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 622,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สมุด
บัญชี ธงชาติ ซองเอกสาร ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน กุญแจ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระพุทธรูป แผงกั้น
หอง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ เกาอี้มีพนัก
พิงพลาสติกพรอมพนชื่อ อบต. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด
ตาง ๆ ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อเอกชน แกวน้ํา จานรอง ถวย ชาม 
ถาด มีด ชอน ถังแกส กระทะ ที่นอน กระติกน้ํารอน 
กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางรถยนต น้ํามันเบรก 
เบรก หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต นอตและสกรู 
ฟิลมกรองแสง แมแรง กุญแจปากตาย คีมล็อค ล็อคเกียร 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันกาด น้ํามันเตา ถาน น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม ฯลฯ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 22,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาเทปบันทึกขอมูล หมึกพิมพ แผนซีดี 
แผนกรองแสง แป้นพิมพ (Key Board) เมมบอรด แมมโมรี่ซิป 
เมาส (Mouse) ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 235,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ อื่นๆ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชน้ําประปา และน้ําบาดาล รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และอื่นๆ
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยแหง และคาโทรศัพทเคลื่อนที่ และอื่นๆ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาเชาตู คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  และอื่นๆ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาการใชสายโทรศัพทเชื่อมตอระบบ
อินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูงตามความเหมาะสม 
เพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตแกประชาชนรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และรองรับการดําเนินการตาง ๆ 
เชน การบันทึกขอมูลพื้นฐานของ อบต.และอื่นๆ

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาในการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ การตรวจสอบการประเมินตัวชี้วัด 
ในการจายประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง 
และพนักงานจาง
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี ประจําปี 2564 ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอให
แกองคการบริหารสวนตําบลชะอม

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 2564 ปกครองสวนทอง
ถิ่นระดับอําเภอใหแกองคการบริหารสวนตําบลชะอม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 5 หนา 86

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานงานพระราชพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวัน
สําคัญของไทย และประเพณีวัฒนธรรม อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่วาการอําเภอแกงคอยโครงการ
จัดงานงานพระราชพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสําคัญ
ของไทย และประเพณีวัฒนธรรม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
ประจําปีงบประมาณ 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 6 หนา 86
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,736,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,413,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,413,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 637,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 4 คน จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน
รายเดือน  จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 707,880 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 4 คน จํานวน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,520 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ 
ใหแก พนักงานจาง จํานวน 12 เดือน

 
งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 163,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 113,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 113,000 บาท   
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑที่กําหนด
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล 
ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ,คาถายเอกสาร, 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาซักฟอก, 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาโฆษณาเผยแพร, คาเชาทรัพยสิน, 
คาเชาเครื่องสูบน้ํา, คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา, คาจัดทําวารสารสิ่งพิมพ, คาเบี้ยประกัน, 
คาจางเหมาบริการแรงงาน, คาจางเหมาบริการอยูเวรยาม, 
คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ 
ในลักษณะเดียวกัน 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก 
 คาพาหนะ รวมถึงคาเชา
ยานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ 
คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการ
ของของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพยสิน (วัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ) เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
โทรศัพท ฯลฯ ที่องคการบริหารสวนตําบลดูแล และใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ 
สมุดบัญชี ธงชาติ ซองเอกสาร ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กุญแจ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
พระพุทธรูป แผงกั้นหอง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ เกาอี้มีพนักพิงพลาสติกพรอมพนชื่อ อบต.
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเทปบันทึกขอมูล หมึกพิมพ แผนซีดี 
แผนกรองแสง แป้นพิมพ (Key Board) เมมบอรด 
แมมโมรี่ซิป เมาส (Mouse) ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาเชาตู คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  และอื่นๆ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 102,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหนาที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และดําเนินการตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ของ อปท. เกี่ยวกับงานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย เชน การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาถนน ฯลฯ ตามที่ไดรับคําสั่ง
จากผูบริหารทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม สงกรานต และวันอื่น ๆ ตลอดทั้งปี เชน 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาน้ําดื่ม คาใชจายอื่น
ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ8 หนา 72
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมและใหความรูในการป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมและใหความรู
ในการป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด ใหกับเยาวชน
ในสถานศึกษา เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม คาสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการอบรม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขอ 12 หนา 73

โครงการอบรมใหความรูงานป้องกันอัคคีภัย -ไฟป่า อปพร.และ
เยาวชน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูงานป้องกัน
อัคคีภัย-ไฟป่า อปพร. และเยาวชน เชน คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การอบรม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขอ 10 หนา 73
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โครงการอบรมใหความรูใหกับ อปพร.และประชาชนทั่วไปในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูใหกับ 
อปพร. และประชาชนทั่วไปในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม คาสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการอบรม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขอ 9 หนา 72

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น
เพื่อสวมใสขณะปฏิบัติงานตามหนาที่ เชน  เครื่องแบบ
เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน  ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง สายสงน้ําดับเพลิง ฯลฯ และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,335,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,999,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,999,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,324,620 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน และเงินเดือนครูพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 4 คน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครู จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 621,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนพนักงานจาง(คาจาง)
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 
ตั้งไว 187,200 บาท
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา 
และพนักงานจางทั่วไป 1 อัตรา  ตั้งไว 433,800 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ 
ใหแกพนักงานจางจํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 336,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 147,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 147,000 บาท   
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑที่กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 57,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร, 
คาเย็บหนังสือเขาปก และคาใชจายอื่น ๆ 
ในลักษณะเดียวกัน 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก 
 คาพาหนะ รวมถึงคาเชา
ยานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ 
คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการ
ของของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพยสิน (วัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ) เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
โทรศัพท ฯลฯ ที่องคการบริหารสวนตําบลดูแล และใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ และอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด
ตาง ๆ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเทปบันทึกขอมูล หมึกพิมพ แผนซีดี 
แผนกรองแสง แป้นพิมพ (Key Board) เมมบอรด แมมโมรี่ซิป 
เมาส (Mouse) ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ อื่นๆ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,578,540 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,150,540 บาท

ค่าใช้สอย รวม 782,340 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 524,300 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลหวยแหง จํานวน 107 คน 
(ณวันที่ 10 มิถุนายน 2563)(อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ขอ 2 หนา77

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน จํานวน 181,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
เชน สื่อการเรียนและอื่นๆ รายหัวละ 1,700 บาท (ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ขอ 3 หนา78
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 76,840 บาท

-เพื่อจายเปนคาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-เพื่อจายคาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-เพื่อจายคาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
-เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตรา 430 บาท/ปี
(อัตราคนละ 1,130/ปี จํานวน 68 คน)
(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับถึง(ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ขอ 4 หนา78

ค่าวัสดุ รวม 1,368,200 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,368,200 บาท

1.1 คาอาหารเสริม(นม)
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวย
แหง จํานวน 107 คน
(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ขอ 6 หนา78
1.2 คาอาหารเสริม(นม)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  
จํานวน 607 คน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) คนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ขอ 7 หนา79
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,428,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,428,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,428,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําอาหารกลางวันเด็กอนุบาล 2 - 
ป.6 โรงเรียนในเขตตําบลหวยแหง จํานวน 607 คน
( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) อัตราคนละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 1 หนา 77

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 464,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 224,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 124,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในเขต อบต. จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะใน
เขต อบต.
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขอ 5 หนา 82
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 109,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขอ 7 หนา 83

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายเคมีกันยุงลูกน้ําและน้ํายาพนยุง ฯลฯ
 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการเงินอุดหนุนตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 
20,000 บาท

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโครงการเงินอุดหนุนตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  
ขอ 9 หนา 83
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 858,560 บาท

งบบุคลากร รวม 694,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 694,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 389,280 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน
รายเดือน  จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 263,280 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 74,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
จํานวน 74,000 บาท   
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

คาจางเหมาบริการ 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ, คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ
 ในลักษณะเดียวกัน 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก   คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และ
อื่น ๆ ทํานองเดียวกันและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการ
ของของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ฯลฯ
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โครงการครอบครัวสานรัก สามวัย สานสัมพันธครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการครอบครัวสานรัก สามวัย สามสัมพันธ
ครอบครัว
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 15 หนา 68

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 18 หนา 68

โครงการสงเสริมอาชีพผูดอยโอกาส ผูวางงาน ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูป่วยเอดส

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมอาชีพผูดอยโอกาส ผูวางงาน 
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูป่วยเอดส)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 16 หนา 68

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพสตรีตําบลหวยแหงและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการอบรมสงเสริมอาชีพสตรีตําบลหวยแหง
และครอบครัว)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ขอ 17 หนา 68
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพยสิน (วัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ) เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
โทรศัพท ฯลฯ ที่องคการบริหารสวนตําบลดูแล และใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเทปบันทึกขอมูล หมึกพิมพ แผนซีดี แผนกรอง
แสง แป้นพิมพ (Key Board) เมมบอรด แมมโมรี่ซิป 
เมาส (Mouse) ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,842,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,387,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,387,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 703,920 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน 
ใหแก นักบริหารงาน อบต.  จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 616,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 4 คน จํานวน 12 เดือน
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 คน 
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 25,620 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ 
ใหแก พนักงานจาง จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 415,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 309,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 109,000 บาท   
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑที่กําหนด
2. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชน คณะกรรมการ
หรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งหรับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของ
งาน คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํา
แบบรูปรายการงานกอสราง คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจาง ฯลฯ ตามคํา
สั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยแหง

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล 
ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมา  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, 
คาซักฟอก, คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาโฆษณาเผยแพร, คาเชา
ทรัพยสิน, คาเชาเครื่องสูบน้ํา, คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา, คาจัดทําวารสารสิ่งพิมพ, คาเบี้ยประกัน, 
คาจางเหมาบริการแรงงาน, คาจางเหมาบริการอยูเวรยาม, 
คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ 
ในลักษณะเดียวกัน 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก 
 คาพาหนะ รวมถึงคาเชา
ยานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ 
คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ
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คาธรรมเนียบและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการ
ของของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพยสิน (วัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ) เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
โทรศัพท ฯลฯ ที่องคการบริหารสวนตําบลดูแล และใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ และอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิ
ตไฟฟ้า ลําโพงหลอดไฟฟ้า เบรกเกอร แผงวงจร ฯลฯ และอื่นๆที่
เกี่ยวของ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต ทราย ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ยาง
มะตอยสําเร็จรูป เลื่อย ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเทปบันทึกขอมูล หมึกพิมพ แผนซีดี แผนกรอง
แสง แป้นพิมพ (Key Board) เมมบอรด แมมโมรี่ซิป 
เมาส (Mouse) ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอื่นๆ เชน คลอลีน สารสม และอื่นๆ ฯลฯ
 เพื่อใชในกิจการประปาองคการบริหารสวนตําบลหวยแหง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น,เปนคาใชกระแสไฟฟ้าในการผลิตน้ํา
ประปาองคการบริหารสวนตําบลหวยแหง และ อื่นๆ

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชนในตําบลหวย
แหง  แผงวงจร ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชนในตําบลหวยแหง แผงวงจร ฯลฯ และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ  5  หนา 76
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,590,480 บาท
งบลงทุน รวม 4,280,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,280,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4  
กอสรางถนน คสล. กวาง 3  เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร บริเวณทางเขาบานนายเกียรติศักดิ์ 
ขุนทอง  คิดเปนจํานวนเงิน 150,000.- บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขอ 25  หนา 44

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 
กอสรางถนนคสล. กวาง 4 เมตร ยาว 99 เมตร 
หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มตนบริเวณบานนายขันตรี สุวรรณดี – 
บานผูใหญสถาพร นิพนธ คิดเปนจํานวนเงิน 220,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขอ 36 หนา 46
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โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 9 จํานวน 1,390,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. (บริเวณทุงแฝก) 
ชวงที่ 1  ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 530  เมตร 
หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดความกวาง 4 เมตร 
ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปนจํานวนเงิน 
1,390,000.- บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน
และเปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 
ขอ 9 หนา 7

โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 จํานวน 653,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการขุดลอกฝาย บริเวณฝายนาดี  
คิดเปนปริมาณดินขุดและวัชพืชไมต่ํากวา 22,680 
ลูกบาศกเมตร คิดเปนจํานวนเงิน 
653,000.- บาท  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน
และเปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 
ขอ 12 หนา 7
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โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 จํานวน 770,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร 
หมูที่ 7 คิดเปนปริมาณดินขุดและวัชพืชไมนอยกวา 
27,000 ลูกบาศกเมตร  คิดเปนจํานวนเงิน  770,000 บาท  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน
และเปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 
ขอ 7 หนา 6

โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา หมูที่ 6 (อางเก็บน้ําวังสะบา) จํานวน 647,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา หมูที่ 6 
(อางเก็บน้ําวังสะบา)  คิดเปนปริมาณดินขุดและวัชพืชไมนอย
กวา 22,500 ลูกบาศกเมตร  คิดเปนจํานวนเงิน 647,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน
และเปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 
ขอ 4 หนา 6

โครงการปรับปรุงฝายน้ําลน หมูที่ 10 จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเปนโครงการปรับปรุงฝายน้ําลน 
หลังบานผูใหญสุนีย หมูที่ 10  คิดเปนจํานวนเงิน450,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน
และเปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 
ขอ 7 หนา 15
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,310,480 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,310,480 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าพรอมติดตั้งโคมไฟสองสวาง
สาธารณะ หมูที่ 5 (บริเวณบานนายสมศักดิ์ - บริษัท BKK)

จํานวน 744,770 บาท

-เพื่อจายเปนคาอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าพรอมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ หมูที่ 5  บริเวณบานนายสมศักดิ์ – บริษัท BKK  
1.ติดตั้งเสาคอนกรึต ขนาด 12 เมตร พรอมอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 16 ตน พาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 520 เมตร
2.หมอแปลงไฟฟ้า 22,000-400/230 โวลท ระบบ 1 เฟส 2 สาย
พรอมอุปกรณประกอบขนาด 30 เควีเอ จํานวน 1 เครื่อง
3.เสาคอนกรึต ขนาด 8 เมตร พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 16
 ตน พาดสายหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1
 เสน ระยะทาง 1,080 เมตร ติดตั้งลอฟ้าแรงต่ํา 1 เฟส 2
 สาย จํานวน 6 ชุด สายตอลงดิน จํานวน 6 ชุด
4.พาดสายดับหุมฉนวน ขนาด 25 มิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะ
ทาง 1,080 เมตร ติดตั้งชุดไฟโตสวิทซ จํานวน 1 ชุด และติดตั้ง
โคมไฟสองสวางพรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 31 โคม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขอ 30 หนา 45
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โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 4 (บริเวณถนน สาย 
4035)

จํานวน 565,710 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 4 
(บริเวณถนนสาย 4035)
1.ติดตั้งเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร พรอมอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 12 ตน พาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 460 เมตร
2.หมอแปลงไฟฟ้า 22,000-400/230 โวลท ระบบ 1 เฟส 2 สาย
พรอมอุปกรณประกอบขนาด 30 เควีเอ จํานวน 1 เครื่อง
3.เสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 15
 ตน พาดสายหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1
 เสน ระยะทาง 940 เมตร ติดตั้งลอฟ้าแรงต่ํา 1 เฟส 2
 สาย จํานวน 4ชุด สายตอลงดิน จํานวน 4 ชุด
4.พาดสายดับหุมฉนวน ขนาด 25 มิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะ
ทาง 940 เมตร ติดตั้งชุดโฟโตสวิทช จํานวน 1 ชุด และติดตั้งโคม
ไฟสองสวางพรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 24 โคม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมแผนและเปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 
ขอ 3 หนา 10
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายที่จําเปนในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชนคา
อาหาร,เครื่องดื่ม คาเวที คาเครื่องไฟ ของรางวัล ฯลฯ 
รายละเอียดตามโครงการของ อบต.หวยแหง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 8 หนา 79

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุและวันผูสูงอายุแหง
ชาติ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายที่จําเปนในการจัดงานโครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุและวันผูสูงอายุแหงชาติ) 
เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาเวที คาเชาเครื่องเสียง เต็นท เวที 
เกาอี้ ฯลฯ รายละเอียดเปนไปตามโครงการ ของ อบต.หวยแหง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 11 หนา 79
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการคุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควบคุมและลดมลพิษ 
เชน การสงเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท.0891.4/ว 164
 ลว 26 ม.ค. 2558 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 6 หนา 76

โครงการรักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการรักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน ในการ
อนุรักษทรัพยากรน้ําและป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ร.9 
และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท.0801.2/ว 1060 ลว 31 พ.ค.2559
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 7 หนา 76
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,345,200 บาท

งบกลาง รวม 12,345,200 บาท
งบกลาง รวม 12,345,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 243,510 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา
รอยละ 5 รายจายคาจางชั่วคราวที่องคการบริหารสวน
ตําบลตองจายใหพนักงานจาง รวมเงินคาครองชีพชั่วคราว
ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม ปี พ.ศ.2547 เปนตนไป 
และรอยละ 5 ตามหนังสือที่ มท 0830.2/ว 12103 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 (ประกาศหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ขอ 33)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปี
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจริงตามหนังสือดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24 สิงหาคม 2561
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขอ 2 หนา 84
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,000,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการสรางหลักประกันรายไดใหแกผู
สูงอายุในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อกายังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 16 และขอ 17  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ในการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยจายอัตราเบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25
 กรกฎาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขอ 1 หนา 65

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,112,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสวัสดิการทางสังคมผูพิการหรือ
ทุพพลภาพในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 และขอ 17 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
ที่สุด มท 08106/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขอ 2 หนา 65
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือสงเคราะหและ
สวัสดิการผูป่วยเอดสในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 5 คนๆละ 500 บาท/เดือน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25
 กรกฎาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขอ 3 หนา 65

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี 
และใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่
สาธารณภัยเกิดหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น ใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท0313.4/
ว667 ลว. 15 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808/ว 3215 ลว. 19 มิถุนายน  2558
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3125 
ลว. 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามขอผูกพัน

เงินคาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายในการจัดการโดยพิจารณาจายเงินจากคาปรับ
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช)

จํานวน 190,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ตําบลหวยแหง
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 1 หนา 84
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 254,690 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น (กบท) ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับ 
(ไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินเฉพาะการ) 
ขององคการบริหารสวนตําบลโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 45 ลว 24 สิงหาคม 2552
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